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ACTA N.º 22/2011

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,
REALIZADA NO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2011:

Aos quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e onze, nesta cidade de Peniche e
Sala de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores
António José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-
-Presidente, Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes, Jorge Serafim Silva Abrantes, Luís
Lourenço Jorge Ganhão, Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Carlos Jorge Gonçalves
Amaral Domingos, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche.

A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e tinta minutos.
O senhor Presidente da Câmara e a senhora Vereadora Clara Abrantes ausentaram-se da

Sala de Sessões, entre as dezasseis horas e trinta minutos e as dezoito horas, tendo a reunião,
durante esse período, sido presidida pelo senhor Vice-Presidente.

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Após ter declarado aberta a reunião, o senhor Presidente deu a palavra aos cidadãos
presentes que manifestaram intenção de intervir, apresentando-se de seguida, de forma sumária,
nos termos do n.º 7 do artigo 84.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, os esclarecimentos que
foram solicitados e as respostas dadas:

- Sebastião Franco, que questionou o ponto de situação das reclamações que apresentou
contra o restaurante Cabem Todos, sito na Rua do Viola, na Consolação, nomeadamente pelo
ruído provocado e sobre a legalidade do estabelecimento. O senhor Presidente da Câmara
informou que foi contratada uma empresa para proceder à medição acústica, esclarecendo que
antes este procedimento poderia ser feito pelo Município, mas que, actualmente, tem de ser feito
por uma empresa especializada, o que acarreta mais um custo para o Município. Lamentou que
se transfira para a Câmara responsabilidades que deveriam de ser assumidas por outros,
nomeadamente pelos prevaricadores. O senhor director do DEA informou que o serviço para
medição acústica já foi adjudicado a uma empresa certificada, sendo a medição efectuada
quando estiverem reunidas todas as condições. Esclareceu que para cumprimento de todos os
requisitos legais o proprietário do estabelecimento terá conhecimento de todos os procedimentos.
O senhor director do DPGU informou que o estabelecimento tem um alvará de licenciamento
sanitário, emitido em 1996, para casa de pasto, estando a decorrer o processo para emissão de
licença de utilização, na sequência do pedido de legalização das alterações efectuadas ao
estabelecimento, junto ao qual se encontra a reclamação apresentada pelo munícipe.

- Inês Rainha Casimiro, que relatou que um seu vizinho se encontra a efectuar obras sem
o necessário licenciamento, com materiais retirados de um estaleiro municipal, sito junto à
Barragem de São Domingos. Que a realização das obras continuam, aos sábados, não obstante já
terem sido embargadas por duas vezes. Disse, ainda, que chamou a GNR para tomar conta da
ocorrência, uma vez que os serviços municipais de fiscalização não funcionam aos sábados,
estando a aguardar o relatório da participação, que teve que solicitar por escrito a esta força de
segurança. O senhor director do DOM informou que o Município de Peniche não tem estaleiros
naquele sítio, mas que o material que lá se encontra foi adquirido pelo Município e cedido à
Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, tendo sido colocado naquele local por indicação desse
órgão autárquico. O senhor Presidente da Câmara deu indicação de que seja solicitada à Junta de
Freguesia informação sobre se tem registo de roubos. O senhor director do DOM informou que a
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Junta de Freguesia já comunicou que não tem estaleiros naquele local. O senhor Presidente da
Câmara recomendou que, de futuro, os serviços do Município não coloquem materiais de
construção em locais que não estejam vedados. O senhor Vereador Francisco Salvador disse que
se há desobediência aos autos de embargo deve a mesma ser comunicada ao Ministério Público e
que o infractor deve ser notificado para regularizar a situação. O senhor director do DPGU
informou que o infractor já deu entrada de um processo para legalização das obras, tendo o
pedido sido indeferido a 23 de Agosto, por não haver condições de legalização. O senhor
Presidente da Câmara disse que em última instância a Câmara pode tomar posse administrativa
da obra para demolição.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da câmara:

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,

conforme se indica:
- No dia 21 de Setembro, recebeu a Federação Portuguesa de Surf para análise conjunta

do modelo de gestão do CAR Surf.
- No dia 21 de Setembro, participou na sessão de boas-vindas aos professores das

Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) para o ano lectivo 2011/2012.
- No dia 21 de Setembro, participou numa reunião da Agência de Desenvolvimento do

Oeste (ADRO).
- No dia 22 de Setembro, deslocou-se a Mora com os restantes membros do executivo.
- No dia 23 de Setembro, participou numa reunião da direcção da associação Oceano

XXI.
- No dia 24 de Setembro, recebeu o Governador do Distrito Rotário 1960, na Fortaleza

de Peniche.
- No dia 24 de Setembro, participou na inauguração da exposição que está patente no

Museu Municipal de Peniche, intitulada Paisagens Urbanas: O Legado do Arquitecto Paulino
Montez em Peniche, e na tertúlia que se seguiu. O senhor Presidente da Câmara sugeriu que se
colocasse uma placa no edifício onde nasceu o arquitecto Paulino Montez, sito na Rua Alexandre
Herculano, em Peniche, alusiva à efeméride, com a devida autorização dos seus proprietários. Os
restantes edis concordaram com a sugestão.

- No dia 26 de Setembro, reuniu-se com o senhor José Frazão, da Exposalão, e
representantes da ACISCP, para se estudar uma possível parceria.

- No dia 29 de Setembro, reuniu-se com representantes da Coopeniche.
- No dia 29 de Setembro, participou numa reunião na Oeste CIM.
- No dia 29 de Setembro, participou numa sessão da Bandeira Verde Eco XXI.
- No dia 30 de Setembro, reuniu-se com o Secretário de Estado Adjunto, da Economia e

do Desenvolvimento Regional, senhor António Almeida Henriques, acompanhado pelo
Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Peniche, senhor Carlos Mota,
para apresentação desta empresa e das suas potencialidades, dando conhecimento do volume de
negócio, do peso que tem nas exportações, o número de postos de trabalho e da necessidade de
se olhar para ela de modo a que tenha sucesso.

- No dia 30 de Setembro, esteve presente na sessão de abertura da Conferência Europeia
de Auto-Representantes, que decorreu em Peniche, até 3 de Outubro, e que teve como objectivo
a partilha de experiências de vida e a discussão sobre os seus direitos e a implementação da
Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência.
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- No dia 1 de Outubro, esteve presente na sessão de apresentação do novo livro de poesia
do professor António Alves Seara. Felicitou o autor por mais esta obra literária.

- No dia 2 de Outubro, assistiu ao IV Convívio de Atletismo Inter-Juntas da Cidade de
Peniche, organizado pelas Juntas de Freguesia de Ajuda, São Pedro e Conceição.

- No dia 3 de Outubro, participou numa reunião da Agência de Desenvolvimento do
Oeste.

- No dia 3 de Outubro, participou no programa televisivo Prós e Contras, sobre a
proposta do Governo para a reforma da Administração Local.

Por último, o senhor Presidente da Câmara convidou os restante membros da Câmara a
participarem à sessão de abertura do Rip Curl Pro Portugal 2011, no CAR Surf, no dia 14 de
Outubro, às 17h00.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Informou das seguintes reuniões, actividades e eventos em que participou de 20 de

Setembro a 3 de Outubro corrente:
- Reuniu-se com membros das direcções dos três agrupamentos de escolas do concelho

de Peniche e professores de Actividades de Enriquecimento Curriculares, sobre a distribuição de
horários e funcionamento do ano lectivo 2011/2012. Informou que foram colocados 44
professores de Actividades de Enriquecimento Curricular, nas áreas de actividades lúdico-
expressivas, actividade física e desportiva e inglês, abrangendo cerca de 1100 alunos do 1.º ciclo
do concelho de Peniche.

- Integrou a comitiva do Município de Peniche que se deslocou a Mora, a convite da
edilidade local.

- Na reunião do Mapa de Trabalhos do Departamento de Obras Municipais, cujo
documento se encontra presente na pasta desta reunião.

- Reuniu-se com senhor Presidente da Junta de Freguesia de Atouguia da Baleia, senhor
Presidente do Grupo Desportivo Atouguiense e Direcção do Agrupamento de Escolas de
Atouguia da Baleia, sobre a utilização do campo sintético pelos alunos deste agrupamento.

- A convite da Escola Secundária de Peniche, esteve presente na iniciativa Dia do
Diploma e entrega de Prémios de Mérito. O senhor Vice-Presidente felicitou os alunos João
Gonçalo Pereira Silva, do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos, e Maria Catarina Neves Cativo, do Curso Científico – Humanístico, pelo empenho
e êxito obtido.

- Na sessão da Assembleia Municipal do Município de Peniche.
- Presidiu à reunião do Conselho Municipal de Segurança.
- Reuniu-se com os senhores Directores dos Departamentos de Obras Municipais e

Energia e Ambiente e com a Direcção do Centro Social da Bufarda, sobre o funcionamento da
feira mensal da Bufarda.

- Reuniu-se com o Coordenador do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo, o
Comandante Operacional Municipal e elementos responsáveis pela execução do Plano de
Segurança Contra Incêndios do Parque Municipal de Campismo e caravanismo.

O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, deu ainda conta que estão praticamente
terminadas as intervenções da responsabilidade da Câmara Municipal (DOM e DEA) pendentes
à implantação nas praias dos Supertubos, Molhe Leste e Pico da Mota, no âmbito do Rip Curl
Pro Portugal 2011.

Relativamente à proposta do Governo para a reforma da Administração Local, o senhor
Vice-Presidente, Jorge Amador, disse: Que esta não tem em conta a realidade das freguesias, que
têm em média entre mil a dois mil habitantes, a dimensão dos concelhos, a história de cada local
e as realidades diferentes do país. Que o concelho de Peniche passar de seis para duas freguesias
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seria uma situação anormal. Que a redução de dirigentes trará problemas para quem governa as
autarquias. E que os executivos municipais funcionam bem na situação actual e é bom o
contributo de todos.

Senhora Vereadora Clara Abrantes:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda nos últimos dias,

conforme se indica:
- Assistiu à apresentação do projecto Oeste + Igualdade de Género, para constituição do

plano sobre igualdade de género no Oeste e em cada um dos seus municípios.
- Participou na visita a Mora com os restantes membros do executivo.
- Participou numa reunião do Conselho Executivo do ACES Oeste Norte, tendo sido

abordada a questão da falta de recursos humanos, nomeadamente com a saída de enfermeiros de
assistentes técnicos.

- Assistiu a uma conferência no IRHU, sobre questões da sustentabilidade da habitação
social.

- Participou na abertura da Semana Sénior, que decorre de 1 a 9 de Outubro.
- Assistiu ao lançamento do novo livro de poesia do professor António Alves Seara, a

quem felicitou.
- Participou numa reunião entre a Unidade de Saúde Pública do ACES, a Unidade de

Cuidados na Comunidade e a Acompanha para preparação do plano. Informou que vai ser
assinado um acordo de geminação entre as Unidades de Saúde Pública do ACES Oeste Norte e
do ACES do Baixo Vouga I.

- Participou na abertura da exposição de trabalhos executados por idosos, que está
patente no Edifício Cultural do Município.

Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Fez uma pequena explanação sobre a proposta do Governo para reforma da

Administração Local, referindo que, pelos critérios do Livro Verde, o concelho de Peniche ficará
com apenas uma freguesia na sua sede, por estar previsto que nas sedes dos concelhos cada
freguesia, para além da primeira, terá que ter mais de 15 000 habitantes, e que a situação das
freguesias de Ferrel e Serra d'El-Rei será revista, a primeira porque está a menos de 10 km da
sede do concelho e a segunda por ter menos de 3000 habitantes. Acrescentou que, pelos mesmos
critérios, o número de elementos da Câmara Municipal de Peniche reduzirá de 7 para 5 e o
número de dirigentes do Município de Peniche reduzirá de 10, actualmente são 4 directores de
departamento e 6 chefes de divisão, para apenas 3 chefes de divisão. Referiu, ainda, que a
situação dos serviços municipalizados não está tratada no Livro Verde, pelo que não se sabe o
que prevê o Governo para a sua gestão nem qual a situação dos seus dirigentes.

Informou que irá reunir com os dirigentes do Município para prepararem o Orçamento
Municipal para o ano de 2012 (OM 2012).

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que o caminho para a praia da Almagreira está quase inacessível, e perguntou

porque não se faz o que foi feito no Pico da Mota. O senhor Presidente da Câmara solicitou ao
senhor Vice-Presidente, responsável pelo pelouro das obras municipais, que analise com os
serviços municipais o que pode ser feito para melhorar o acesso à praia da Almagreira.

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF:

Senhor Vereador Francisco Salvador:
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Colocou as seguintes questões: Qual o ponto de situação da obra? Quando será definida a
penalização que será aplicada ao empreiteiro pelo atraso na sua execução? Como irá funcionar?
Que equipamentos terá? Se estão definidos os detalhes de funcionamento? Quem suportará os
custos de manutenção e conservação?

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que a situação da obra o preocupa, que deve ter-se em conta não só a sua execução,

mas a sua boa execução. Acrescentou que não há só atrasos, mas também uma deficiente
execução nalguns projectos. Que não põe em causa a fiscalização da obra, mas espera que a
mesma não seja recebida sem que esteja tudo em condições. Considerando que o prazo de
execução não vai ser cumprido, perguntou ao senhor Presidente da Câmara o pensa fazer.

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Relativamente à obra de construção do CAR Surf, disse que a mesma está a ser

acompanhada a par e passo por uma equipa de fiscalização municipal e que vai esperar pelos
relatórios técnicos para tomar qualquer decisão. Referiu que não existem condições para a obra
ser entregue a 10 de Outubro, mas que a conferência de imprensa de abertura do Rip Curl Pro
Portugal 2011, no dia 14 de Outubro, será feita naquele local, para divulgar o empreendimento
junto dos mercados. Sobre o funcionamento e manutenção das instalações, disse que o modelo
de gestão resultará de um protocolo que será celebrado.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que se trata de um investimento de toda a Câmara, que todos reconhecem a sua

importância, por ser o único no país nesta área. A construção do CAR Surf é a prova de que
Peniche assumiu o desígnio de Capital da Onda.

Referiu que a obra só ficará concluída se tudo correr dentro da normalidade e no do
quadro do projecto existem. Se alguma coisa estiver a ser construída e não estiver de acordo com
o factor projecto e o factor qualidade terá que ser reconstruído. Frisou que, neste momento, não
existe nada que diga que algo não esteja a ser bem feito.

Solicitou que, se existe uma execução deficiente, que digam qual é, para poder confrontar
o Eng.º Francisco Silva, de quem tem as melhores referências do ponto de vista profissional, para
que este se explique, na qualidade de responsável pelo Departamento de Obras Municipais e pela
fiscalização da obra. Acrescentou que, se algo estiver mal, será o primeiro a dizer que o senhor
Vereador Luís Ganhão tinha razão e que isto não pode ser assim e a fiscalização da obra terá que
se explicar perante a Câmara Municipal.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse ao senhor Vice-Presidente que não são funcionários do Município que lhe vão

transmitir informações sobre a situação da obra.
Disse, ainda, que tem respeito, consideração e valia pela fiscalização da obra e que não

lhe cabe a ele dizer onde estão as más concepções ou os erros da obra, porque não é fiscal, mas
sim vereador. Sugeriu ao senhor Vice-Presidente que vá à cobertura do edifício e que veja o que
lá está.

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE PENICHE:

Senhor Vereador Francisco Salvador:
Disse que, de 1 de Janeiro a 30 de Setembro de 2011, tinham sido cabimentados 24,4

milhões de euros de despesas, não estando cabimentado o valor dos subsídios por pagar, tendo
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sido pagos apenas 12,4 milhões, ou seja, encontram-se por pagar 12 milhões de euros.
Acrescentou que no mesmo período foram arrecadados 12 milhões de euros de receitas,

pelo que prevê que a dívida no final do corrente ano seja de cerca de 13 milhões de euros, ou
seja, a dívida do Município aumentará em 2011 cerca de meio milhão de euros, relativamente a
2010.

Referiu que não pode haver mais investimentos, apenas a manutenção do que existe, e
mesmo assim com dificuldades, e que a situação financeira do Município o preocupa mais do
que o Livro Verde.

Frisou que se está a assumir compromissos que são de custos muito elevados, como o
CAR Surf, não a obra propriamente, mas a sua manutenção.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Referiu que, segundo o senhor Vereador Jorge Abrantes, a receita com o IMT reduziu e

lembrou que ele próprio já tinha alertado para essa situação no ano passado.
Disse concordar com a análise do senhor Vereador Francisco Salvador e que o Município

está a chegar ao abismo, porque, com a execução orçamental actual, não se consegue dar
cumprimento às despesas correntes. Acrescentou que se deve ter cuidado na preparação do OM
2012, considerando que o próximo ano, em termos de receitas correntes, vai ser de extrema
dificuldade, e que devem ser ponderados todos os factores.

Defendeu que não se deve repetir o passado e continuar a orçamentar receitas que nunca
hão-de vir de lado nenhum. Manifestou a sua disponibilidade para colaborar, desde que o OM
2012 não seja feito da mesma forma de o do corrente ano e de os dos anos anteriores.

Perguntou qual o valor total da redução das transferências do Estado para o Município de
Peniche.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
Disse acompanhar as preocupações dos senhores Vereadores Francisco Salvador e Luís

Ganhão relativamente à situação financeira do Município.
Referiu que, atendendo ao que se vem conhecendo relativamente aos cortes financeiros às

autarquias, os municípios vão, nos próximos anos, sentir muitas dificuldades na satisfação das
necessidades das suas populações.

Defendeu que, cada vez mais, se deve ser parcimonioso na gestão da despesa e que se
deve assumir uma visão de verdade e de realismo no tratamento do orçamento, não se devendo
cair na tentação de empolamento das receitas para justificar despesas que não se poderão
concretizar.

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Disse que comunga das preocupações manifestadas pelos senhores Vereadores, mas que

o facto é que os compromissos na campanha eleitoral, de todos os partidos, foram assumidos
com outras perspectivas de receitas. Todos têm consciência que a situação actual é diferente.
Defendeu que o OM 2012 deve ser feito o mais realisticamente possível.

Referiu que as reformas previstas no Livro Verde não são significativas para o Município
de Peniche, por já não existir por onde emagrecer em alguns domínios. Deu o exemplo da gestão
dos recursos humanos, onde está a reduzir ao nível dos contratos por tempo determinado e
recorrendo a Contratos de Emprego Inserção, lembrando que não pode ir muito além nesta área,
porque não pode prescindir de um trabalhador efectivo mesmo que este não esteja minimamente
adaptado ao seu posto de trabalho.

Disse que não se sente despesista, que apesar da frota automóvel que está ao serviço do
executivo estar em fim de vida útil não será renovada brevemente e que dos quatro membros do
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executivo a tempo inteiro apenas dois têm secretário nomeado, prescindindo os outros dois de
secretários e todos eles de adjuntos, chefes de gabinete ou motoristas.

Frisou que o importante é saber com o que se pode contar no futuro por parte do
Governo, nomeadamente soluções objectivas para a questão do financiamento.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Lembrou que, em 22 de Dezembro de 2005, no início do primeiro mandato da CDU, esta

apresentou na Assembleia Municipal um documento, datado de 31 de Outubro de 2005, com a
versão oficial das dívidas do Município de Peniche, que era de 9,16 milhões de euros.

Lembrou, ainda, que, em 9 de Outubro de 2009, últimas eleições autárquicas, a
candidatura do senhor Vereador Luís Ganhão tinha um cartaz que dizia: «Câmara com dívida de
12 milhões de euros, esta é a forma útil de defender os interesses de Peniche.» Acrescentou que
um outro cartaz, na mesma altura e da mesma força política, dizia: «A CDU está a hipotecar o
futuro dos jovens, aumentou a dívida da Câmara em 50%.»

Referiu que a diferença entre 9,16 e 12 não representa 50%.
Disse que não discute as declarações dos senhores Vereadores do PSD por serem

legítimas, mas que existem factos: que são os números.
Referiu que os números em Setembro de 2011, que foram apresentados à Assembleia

Municipal, dizem que a dívida é de 11 986 802,00 euros, ou seja, abaixo dos 12 milhões de há
dois anos. Frisou que esta dívida é uma preocupação diária e constante para os eleitos da CDU.

Lembrou que o Orçamento do Estado para 2010 previa a transferência de 5 205 680,00
euros para o Município de Peniche, tendo sido recebido apenas 5 003 370,00 euros. Para 2011
está prevista uma transferência total de 4 753 061,00 euros e em 2012 este valor será reduzido
em 14%.

Disse, ainda, que as receitas em impostos arrecadados pelo Município também
reduziram, como o caso do IMT.

Referiu que desde que a CDU tomou posse existiram diversas obras de oportunidade,
como o Parque Urbano, a recuperação do Campo da República e a recuperação do Fosso da
Muralha, e que também ao nível da educação tem havido um investimento significativo, tendo
havido apenas comparticipação financeira externa para duas das muitas escolas recuperadas.

Afirmou que está a ser feito um esforço significativo na redução das despesas com
recursos humanos, dando como exemplo a redução no valor pago em horas extraordinárias.

Realçou que o Município de Peniche tem um valor muito significativo de investimentos
em curso, numa fase que limita e dificulta a acção de quem gere.

Defendeu que se deve caminhar para que os orçamentos sejam cada vez mais reais, o que
significa que em muitas áreas de intervenção tenha de haver cortes muito significativos, sem
desvirtuar a essência de intervenção da autarquia.

Senhor Vereador Francisco Salvador:
Disse que na sua intervenção anterior não pretendia fazer uma crítica à gestão do actual

executivo, apenas queria vincar a sua preocupação relativamente ao futuro.
Referiu que não existem fontes de financiamento, visíveis num espectro futuro muito

próximo, nem com recurso à banca, e, portanto, deve haver criatividade.
Disse que o preocupa o facto do Município cada vez ter menos capacidade de poder

responder às necessidades. A elaboração de um orçamento deve ter o cuidado de ser o mais real
possível, com a preocupação de responder ao que é a prioridade das prioridades, porque a tudo o
resto já se sabe que não se pode chegar.

Frisou que, mais do que criticar o passado, deve centrar-se as preocupações no futuro,
deve encontrar-se soluções para o essencial e cortar no supérfluo.
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Senhor Vereador Jorge Abrantes:
Disse que a Lei das Finanças Locais estabelece determinadas regras nas transferências do

Orçamento de Estado (OE) para os municípios, regras essas que nunca foram cumpridas. Referiu
que de 2005 a 2007 o valor dessas transferências teve um aumento de zero, apesar das receitas
fiscais do estado terem aumentarem substancialmente, nalguns casos com dois dígitos, mas
entendeu-se que haveria aumento zero para os municípios.

Continuou dizendo que, em 2008, houve um ligeiro aumento desse valor, dos 4,6 milhões
de euros, recebidos em 2007 pelo Município de Peniche, passou-se para 4,846 milhões de euros
e, em 2009, passou para 5,089 milhões de euros. Acrescentou que o OE de 2010, aprovado em
Abril desse ano, previa o valor de 5,205 milhões de euros, contudo, em Junho, vem o primeiro
PEC que reduziu as transferências desse ano para 5,003 milhões de euros. Em 2011, o valor
previsto é de 4,753 milhões de euros e para 2012 será de cerca de 4,4 ou 4,5 milhões de euros, ou
menos, segundo o que disse o senhor Vice-Presidente.

Lembrou que: Em 2009, foi publicada uma lista de cem municípios com problemas
económicos e financeiros e que Peniche não estava nessa lista. Em 2010, vários municípios
declararam falência técnica, não sendo o caso de Peniche, e o Governo publica uma lista com 60
municípios com capacidade de endividamento zero, e Peniche, mais uma vez, não está nessa
lista. Em Agosto deste ano, a DGAL publicou uma lista de 24 municípios falidos, não estando lá
Peniche.

Disse que o país tem um problema muito grave que vai carecer de soluções.
Frisou que se o que estava previsto na Lei das Finanças Locais fosse cumprido, a situação

da dívida do Município de Peniche hoje seria diferente.
Disse que espera que o Governo crie linhas de crédito para os municípios poderem pagar

as dívidas a fornecedores, atendendo a que o memorando de entendimento prevê que os
pagamentos da administração central e local sejam feitos a 90 dias.

Senhor Vereador Luís Ganhão:
Disse que folga em saber, pelo senhor Vereador Jorge Abrantes, que a preocupação não é

assim tão grande, porque existem municípios que estão piores do que o de Peniche. Acrescentou
que folga menos em saber que o senhor Vereador está à espera de uma solução nacional para a
resolução dos problemas de cada uma das autarquias, aí é mais complicado, porque nem o
Governo tem acesso ao crédito, e o vereador está a esquecer-se disso. Disse que não pensa que
vai haver uma solução nacional para cada município porque cada um vai ter de se desembaraçar
à sua própria conta, emagrecendo e reduzindo a despesa.

Lembrou que os programas de crédito, como o Pagar a tempo e horas, acabam por dar
em nada, porque, como se viu, os municípios que o utilizaram voltaram à mesma situação.

Disse que gostaria de colaborar com o seu conhecimento, porque cada um tem o seu
conhecimento e ninguém é dono de toda a verdade. Se os seus contributos forem tidos em conta
nalguns aspectos e servirem para melhorar a gestão do município, ou melhorar a qualidade dos
trabalhos prestados no município, ficará muito satisfeito. Agora, se o seu contributo for
entendido apenas como uma atitude política, no sentido de não querer que se faça ou querer que
se faça mal, então deixa de dar esse contributo, porque não fará nenhum sentido estar a querer
enganar os munícipes. Quer que haja clareza nas contas e na actividade do município e no que se
propõe fazer. Acrescentou que fazer orçamentos apenas para dizer que lá estão valores e que
depois não resultam em nada, essa não é a sua forma de actuar. Declarou que em orçamentos
dessa natureza não estará disponível para votar favoravelmente.

Lembrou que em 2009, na tomada de posse, alertou para o possível aumento, no futuro,
dos speed’s e dos juros. Disse que isso ainda não se reflectiu mas que, a todo o momento, estão a
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cair valores substanciais. A situação não vai parar e temos que viver com ela, não podemos andar
sempre com a desculpa de que se “mudam as regras a meio do jogo”. Considera que se
antecipadamente se sabe o que vai acontecer dentro de um, dois anos, existe a obrigação de criar
protecções. Pensa que todos tinham conhecimento, no ano passado, que este ano a situação ia ser
mais degradante e que já sabem que o próximo ano vai ser um inferno.

Senhor Vereador Carlos Amaral:
Disse que não lhe pareceu que o sentido das intervenções dos vereadores da oposição

tenha sido de crítica política e acintosa, referindo que, da sua parte, não foi isso que aconteceu.
Referiu que tem dificuldade em estar em órgãos colectivos em que não haja sentido de

solidariedade e que o que foi demonstrado por todos, relativamente à situação financeira e ao
orçamento, foi uma posição de clara solidariedade face às contingências financeiras existentes.
Fez notar que é nesse espírito que acompanhará as preocupações do executivo na gestão da
situação financeira do município e que contribuirá com sugestões e com reparos sempre que eles
se justificarem.

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Disse que em política não existem intervenções caracterizadas pela inocência e que

registou que o senhor Vereador Francisco Salvador disse que a dívida do Município de Peniche,
no final de 2011, seria de cerca de 13 milhões de euros.

POUPANÇA EM ENERGIA ELÉCTRICA NOS CONSUMOS DO MUNICÍPIO:

Esteve presente na reunião o director do Departamento de Energia e Ambiente que
explicou qual o funcionamento dos relógios astronómicos colocados na iluminação pública e
qual o nível de poupança que se espera com este investimento. Informou que os custos
suportados pelo Município com a energia eléctrica se dividem entre a energia consumida com a
iluminação pública e a energia consumida nos edifícios municipais, que englobam jardins-de-
infância, escolas do 1.º ciclo, edifícios administrativos, museu, biblioteca etc. Disse, ainda, que
os custos com a energia dos edifico municipais são anormalmente baixos, comparados com os
dos outros municípios do Oeste, e representam cerca de metade dos custos suportados com a
iluminação pública.

Os senhores Vereadores Francisco Salvador e Carlos Amaral sugeriram que se desliguem
algumas luminárias, durante a madrugada, em alguns locais, dando como exemplo o IP 6.

O senhor Vereador Luís Ganhão disse que chegou à conclusão de que se pode reduzir até
20%, ou mais, nos custos com energia eléctrica, sem colocar em causa a segurança de pessoas e
bens. Referiu que os relógios astronómicos são um bom princípio, mas que devem ser
encontrados outros modos de poupança e que a população tem de se habituar.

O senhor Presidente da Câmara solicitou ao director do DEA que apresente um
documento com a informação que acabou de prestar.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e
votação nominal. Os assuntos que não estavam incluídos na ordem do dia foram todos admitidos,
nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, por unanimidade.

Por se terem ausentado da Sala de Sessões, o senhor Presidente da Câmara e a senhora
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Vereadora Clara Abrantes não participaram na apreciação e votação dos assuntos tratados pontos
relativos à administração do domínio público municipal, processos de gestão urbanística e
projecto de melhoria de acessibilidades ao Centro de Saúde de Peniche.

ADMINISTRAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL:

Doação de Terrenos:

Foram presentes as seguintes declarações:

* Apresentada por César Armindo Franco Correia, para cedência da área de 17,80 m2, a
desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
11936, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial urbana da mesma
freguesia sob o artigo P-8897, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para
alargamento de arruamento, estacionamento e passeio, no âmbito do processo de obras n.º 96/11.

- Deliberado aceitar a cedência, conforme proposto.

* Apresentada por Maria da Purificação Ramos Duarte, para cedência da área de 6,05 m2,
a desanexar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
1429, da freguesia de Atouguia da Baleia, e inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia
sob o artigo 102, para ser integrada no domínio público, nomeadamente para cumprir
alinhamento, no âmbito do processo de obras n.º 91/11.

- Deliberado aceitar a cedência, conforme proposto.

PROCESSOS DE GESTÃO URBANÍSTICA:

Foram presentes e apreciados os seguintes processos:

* Proc.º N.º R1280/11, em nome de Rui Fernando Lopes Ferreira, para informação prévia
sobre a viabilidade de construção de um edifício destinado a comércio e arrecadação, na Rua da
Alegria, em Peniche.

- Deliberado viabilizar o pedido, nas condições do parecer do IGESPAR.

* Proc.º N.º 145/11, em nome de José Augusto da Silva Nicolau, para alteração e
recuperação de um imóvel, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 84, em Peniche.

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, nas condições dos pareceres do
IGESPAR, de 14 de Setembro de 2011, e da DGUO, de 27 de Setembro de 2011.

* Proc.º N.º 187/11, em nome de João Marques Petinga Avelar, para legalização de um
edifício, sito na Rua da Liberdade – Adro da Ajuda, em Peniche.

- Deliberado aprovar o projecto de arquitectura, de acordo com a informação da DGUO,
datada de 29 de Setembro de 2011.

PROJECTO DE MELHORIA DE ACESSIBILIDADES AO CENTRO DE SAÚDE DE
PENICHE:

* Foi novamente presente o projecto referido em epígrafe, aprovado em reunião de 17 de
Maio de 2011, acompanhado de ofício do Agrupamento dos Centros de Saúde do Oeste Norte,
datado de 8 de Setembro de 2011, dando conhecimento de que os novos cabimentos orçamentais
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estão suspensos até 2012.
- Tomado conhecimento do ofício do ACES Oeste Norte e deliberado reiterar a

deliberação de 17 de Maio do corrente ano. (A14239)

Por o senhor Presidente da Câmara e a senhora Vereadora Clara Abrantes terem
regressado à Sala de Sessões, na apreciação e votação dos pontos que se seguem já participaram
os sete edis que compõem a Câmara Municipal.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS:

* A câmara, na sequência dos requerimentos que foram apresentados, deliberou autorizar
que sejam visados os seguintes horários de funcionamento, ambos com validade até 31 de
Dezembro de 2011:

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Baleal Cocktail”,
sito na Avenida do Mar, n.º 97, em Casais do Baleal, de que é exploradora a empresa Sinais de
Farol, L.da.

- Das 08h00 às 02h00, para o estabelecimento de bebidas, denominado “Bigodes –
Bar/Café”, sito na Praceta do Mar, n.º 7, na Consolação, de que é exploradora a senhora Maria
João Farto de Sousa Pereira.

Na sequência de alguns pedidos formulados por exploradores de estabelecimentos de
restauração e bebidas, a Câmara deliberou, ao abrigo do disposto no artigo 6.º do regulamento
respectivo, autorizar que os estabelecimentos de restauração e bebidas do Concelho possam estar
abertos mais 1 (uma) hora para além do horário que está determinado a cada estabelecimento, de
14 a 24 de Outubro de 2011, período em que decorre o Rip Curl Pro Portugal 2011, o que se
comunicará à PSP e à GNR.

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS:

A câmara, na sequência das solicitações apresentadas e ao abrigo das competências
estabelecidas no artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou conceder os
seguintes apoios:

1) Três portas de madeira e respectivos aros e ferragens, à Freguesia de Serra d'El-Rei, no
valor estimado de 220,00 euros. (A13758)

2) Vinte e quatro metros de tubo galvanizado de 3/4, à Freguesia de São Pedro, para
aplicar em varandins, no valor estimado de 56,40 euros. (A14313)

3) Trinta litros de tinta plástica branca, cinco litros de tinta plástica vermelha, cinco litros
de tinta plástica amarela e cinco litros de tinta plástica azul, à Associação Juvenil de Peniche,
para aplicar nas suas instalações, no valor estimado de 445,86 euros. (A13360)

4) Um subsídio, no valor de 89,00 euros, ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde,
para reforço do subsídio atribuído para expediente de limpeza e comunicações.

5) Actualizar o valor subsídio atribuído à Associação Juvenil de Peniche, para pagamento
das despesas com o transporte e acompanhamento dos alunos da EB 1 N.º 6 de Peniche que
almoçam no refeitório da EB 2.3 D. Luís de Ataíde, para 100,00 euros mensais, por o número de
alunos ter aumentado.

Transportes Escolares:

* Foi presente um requerimento, em nome de José Luís Fernandes, residente na Estrada
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do Marco do Lobo, em Serra d'El-Rei, solicitando autorização para usufruir de transporte
escolar, para frequentar a EB 1 de Serra d'El-Rei.

- Deliberado indeferir, por não se enquadrar no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
299/84, de 5 de Setembro.

CORRESPONDÊNCIA E EXPEDIENTE:

Foi presente e apreciada a seguinte correspondência e expediente:

* Carta n.º 3703(308), datada de 30 de Junho de 2011, da ATAM – Associação dps
Técnicos Administrativos Municipais, remetendo o boletim de inscrição para o seu XXXI
Colóquio Nacional, que se realizará na cidade da Guarda, de 11 a 14 de Outubro de 2011.

- Deliberado autorizar a participação de 6 trabalhadores e assumir a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos com a inscrição e respectivas ajudas de custo. (A10270)

* Carta n.º DPCI/5661, datada de 2 de Agosto de 2011, do IAPMEI – Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, remetendo um anexo ao Protocolo FINICIA,
celebrado em 5 de Março de 2007.

- Deliberado denunciar o Protocolo FINICIA, celebrado em 5 de Março de 2007, nos
termos do n.º 2 da sua cláusula 2.ª. (A12043)

* Carta, datada de 30 de Setembro de 2011, da Coopeniche – Cooperativa Agrícola de
Peniche, CRL, solicitando a reapreciação de um pedido de isenção de taxas, indeferido em 2 de
Agosto de 2011, relativo ao processo de obras n.º 169/10.

- Deliberado deferir o pedido de isenção de taxas, nos termos e com os fundamentos
constantes da informação do Gabinete Jurídico, datada de 30 de Setembro de 2011.

* Informação, datada de 28 de Setembro de 2011, do Pelouro da Educação, propondo, no
seguimento da deliberação tomada em reunião de 6 de Setembro de 2011, a atribuição de bolsa de
estudo a Elisabete Ferreira Sousa e Patrícia Alexandra Santos Bernardo, referente ao ano lectivo
2010/2011.

- Deliberado concordar com o proposto.

* Informação, datada de 28 de Setembro de 2011, do Departamento Administrativo e
Financeiro, solicitando parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de um técnico
responsável pela exploração das instalações eléctricas das Piscinas Municipais.

- Deliberado emitir favorável, nos termos da informação supramencinada.

* Informação, datada de 30 de Setembro de 2011, do Departamento Administrativo e
Financeiro, solicitando parecer prévio vinculativo para a contratação do serviço de um docente
para o Estúdio Municipal de Dança.

- Deliberado emitir favorável, nos termos da informação supramencinada.

A câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente:

* Notificação n.º 8/11, datada de 7 de Setembro de 2011, do Banco BPI S.A., notificando
o Município de Peniche de que foi constituído penhor de primeiro grau a favor do Banco
Europeu de Investimento sobre o crédito resultante do contrato de mútuo Ref.ª 3335943.830.003
celebrado entre o Município de Peniche e o Banco BPI, em 5 de Dezembro de 2006, no montante
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de 839 700,00 euros. (A13943)

* Carta, datada de 26 de Setembro de 2011, da empresa José Capinha – Sociedade de
Projectos de Engenharia Civil, L.da, remetendo os relatórios de avaliação de dois terrenos, um
sito em Casal da Cruz, na vila de Atouguia da Baleia, e outro sito na Avenida da Praia, na cidade
de Peniche. (A14580)

* Carta, recebida em 19 de Setembro de 2011, da Associação Nacional dos Ópticos,
relativa às comemorações do Dia Mundial da Visão. (A14181)

* Informação, do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, dando
conhecimento dos tempos de decisão em comunicações prévias e em loteamentos.

* Informação com os valores dos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal de Peniche
a diversas instituições e que se encontram por pagar.

* Mapa de trabalhos a realizar pelas brigadas municipais da Divisão de Construção e
Conservação, de 26 de Setembro a 2 de Outubro de 2011.

HABITAÇÃO SOCIAL:

Reapreciação do valor da renda de casa:

Na sequência de uma informação, datada de 28 de Setembro de 2011, do Serviço de
Acção Social, Solidariedade e Habitação, a Câmara deliberou fixar a renda a pagar pelo senhor
Carlos Alberto da Conceição Silva, pelo arrendamento do fogo sito na Rua Luís de Camões –
Bairro do Vale Verde, bloco 20 - 1.º Esq.º, em 24,25 euros mensais, por motivos de alteração nos
rendimentos do agregado familiar, devendo ser celebrado contrato de arrendamento, nos termos
aprovados em reunião de 28 de Dezembro de 2010.

DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DE DELIBERAÇÕES DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS:

O senhor Presidente deu conhecimento à Câmara dos despachos por si proferidos, nos
dias 20, 21 e 26 de Setembro de 2011, ao abrigo de deliberações de delegação de competências,
em matéria de licenciamento de obras. (M-Doc)

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS:

* Foi presente o protocolo celebrado entre o Município de Peniche e o IDT – Instituto do
Desporto de Portugal, I.P., em 26 de Setembro de 2011, que tem como objecto o estabelecimento
de uma Comissão Instaladora, a qual se destina a dirigir o Centro de Alto Rendimento de
Peniche, nomeadamente a gestão dos equipamentos desportivos de alto rendimento, até à
aprovação do modelo de gestão adequado.

- Deliberado ratificar o teor do referido protocolo.

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, SITO NA RUA MARQUÊS DE POMBAL,
EM PENICHE:
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* Foi presente uma informação, datada de 4 de Outubro de 2011, do júri do concurso
público para execução da empreitada de remodelação do edifício municipal, sito na Rua Marques
de Pombal, em Peniche, dando conhecimento de que, em 6 de Junho de 2011, o referido
concurso foi suspenso por terem sido apresentadas listas de erros e omissões por alguns
interessados e de que, neste momento, se encontram rectificadas todas as peças.

- Deliberado:
1) Aprovar as rectificações aos projectos conforme foram apresentadas.
2) Aprovar a resposta à lista de erros e omissões apresentadas pelos interessados no

concurso.
3) Aprovar o novo mapa total de quantidades de trabalhos, o qual reflecte as correcções

efectuadas aos projectos e os erros e omissões aceites.
4) Que seja rectificado o preço base do concurso para o valor total apresentado pela

projectista na nova estimativa orçamental, ou seja, para o valor de 537 734,46 euros.
5) Aprovar a prorrogação do prazo de entrega das propostas pelo período mínimo

equivalente ao tempo decorrido desde a data de entrega das listas de erros e omissões até à
comunicação das rectificações aos projectos e à publicitação da decisão sobre a lista de erros e
omissões, conforme obriga o ponto 2 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos.

REUNIÕES DE CÂMARA:

A Câmara deliberou alterar a hora de início da reunião ordinária do dia 2 de Novembro,
de carácter público, que deveria começar pelas 14h30, para as 9h00, tendo a convocatória sido
feita directamente a todos os membros da Câmara e com dispensa de convocação escrita.

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA:

Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a minuta da presente acta,
nos termos do número três do artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove
barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.

ENCERRAMENTO:

Sendo vinte e uma horas e dez minutos, o senhor Presidente declarou encerrada a
reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, Josselène Nunes Teodoro
, Directora do Departamento Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, subscrevo
e com ele assino.


